Verslagje van de excursie op zondag 20 december 2015
Op de uitnodiging voor deze ‘winterwandeling’ langs
de Overstromingsvlakte van de Beerze en de Kampina bij Oirschot was een grote groep belangstellenden afgekomen. Van winterweer was geen sprake
met temperaturen van rond de 12 °C, hoewel de
wind ervoor zorgde dat menigeen spijt had dat hij
zijn handschoenen thuis had laten liggen.

In de winter is het vaak rustig op vogelgebied.
Daarom was gekozen voor een excursie naar de
overstromingsvlakte. Op het water verzamelen zich
in de winter diverse ganzen- en eendensoorten, die
je daar van dichtbij kunt bewonderen. We zagen o.a.
krakeenden, smienten, slobeenden, kuifeenden en
wintertalingen. Ook zwommen er pijlstaarten rond.
Iedereen heeft ze door de telescoop goed kunnen
zien.

We maakten nog een wandeling door het bosrijke
gedeelte van de Kampina, ten zuiden van het Winkelsven. Er vloog een grote groep sijzen rond.
De Sijs behoort tot de
vinken en is hier een
echte wintergast. Met
zijn kegelvormige snavel
peutert hij zaden uit
elzenproppen en berkenkatjes.
Ook zagen we andere
wintergasten, zoals de
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Kramsvogel en de Koperwiek. Deze laatste liet
zich uitgebreid bewonderen in de top van een
boom. Een mooie afsluiter van de excursie was
een groep van 45 waterpiepers. Ze zijn in winterkleed lastig te onderKoperwiek © René van Rossum
scheiden van de andere
piepers. De grondkleur van deze wintergast is wit
met een scherpe donkere streping. Ook heeft de
Waterpieper een duidelijke witte wenkbrauwstreep.
In maart ruit hij naar zijn zomerkleed, waarbij de
borst lichtroze kleurt.
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Vaak zwemmen tussen deze eenden hybride
exemplaren rond. Hybride eenden zijn kruisingen
tussen verschillende soorten eenden. Doorgaans zijn
deze eenden niet vruchtbaar. Vandaag zwom er ook
zo’n exemplaar rond. De eend leek een kruising
tussen een Smient en een Wintertaling, en werd
daarom omgedoopt tot een Smientertaling!
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Graag tot een volgende keer!
Met vriendelijke groet,
Vogelwerkgroep van de Natuur- en Milieugroep
Vught

